
Adamec František, Bulířová Pavlína, Částka Luboš, Hodačová Milena,  
Hušková Blažena, Javůrek Ota, Klajlová Jitka, Knespl Václav, Louda Ladislav, 

Martínková Jana, Nýdrlová Božena, Peřina Karel, Polák Jaroslav,  
Šulcová Anežka, Tetour Karel, Tobiášová Zdeňka, Torkoš Milan.

       Gratulujeme

V roce 2014 - 2015 /ProSINec - úNor/ jubIlea oSlaVIlI
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ObČasník

           21. 3. 2015  VítÁní JaRa  - str. 5

Evidenční číslo: Mk ČR E 10198 

Vážení spoluobčané,
 
dostává se vám do rukou první letošní vydání Oldřichovských listů. Oproti minulosti v neobvyklý čas. 
Je to tím, že jsme na zasedání Zastupitelstva obce ustanovili novou redakční radu, která by kromě 
jiného měla bdít i nad pravidelným vydáváním tohoto informačního plátku naší obce. Podrobnosti 
najdete v jiné části vydání, já bych vás chtěl pobídnout k zapojení a to formou vašich příspěvků.

Po několika letech čekání jsme byli na podzim loňského roku vyzváni Ministerstvem zemědělství  
k předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o spolufinancování akce „Vodovod Oldřichov v Hájích – 
dostavba“. Kdo jste sledovali úřední desku obce, zajisté jste si v návrhu rozpočtu obce všimli poměrně 
velké částky určené na tuto akci. Jedná se o IV. stavbu (od centra směr Filipka) a V. stavbu (od centra 
směr Pily a Máslák). V této souvislosti vám (vlastníkům domů podél plánovaných tras) oznamuji, že 
během příštích dnů vás osloví buď přímo hlavní projektant nebo osoba pověřená obcí k naplánování 
případných domovních přípojek.

Třetí významnou akcí, která by měla dostat světlo světa v několika příštích dnech, je tzv. Komplexní 
pozemková úprava v obci Oldřichov v Hájích. Obec po jednání se zástupcem Státního pozemkového 
úřadu pracoviště Liberec, dospěla k závěru, že lze tuto pozemkovou úpravu v naší obci realizovat. 
Podrobnosti o tom, co jsou pozemkové úpravy a jaké výstupy z nich můžeme očekávat, naleznete též 
na jiném místě tohoto vydání. Chtěl bych vám jen touto cestou oznámit, že zejména významní vlastníci 
zemědělské půdy (tj. velké výměry) v těchto dnech obdrží dopis ze SPÚ pracoviště Liberec s výzvou  
k požádání o KPÚ v Oldřichově v Hájích. Všechny vlastníky zemědělské půdy a nejen přímo oslovené 
tímto vyzývám, aby pečlivě zvážili tuto možnost a připojili se k žádosti.

Na závěr mého úvodníku nám všem přeji, aby přišlo hezké jarní počasí, aby vše rozkvetlo a mohli 
jsme se po zimním „nicnedělání“ pustit do svých zahrad. Doufám, že k celkovému vzhledu obce 
nám napomůže i nový zametací stroj, který s pomocí finančních prostředků z Operačního programu 
Životního prostředí obec hodlá zakoupit.

                                                              Hezké jarní dny vám přeje J.Tichý, starosta obce
        

Oldřichova v hájích
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Usnesení ZO ze dne 9.2.2015 
ZO projednalo a schvaluje: 

-    v souladu s § 84, odst. 2, písm.c) zák.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schodkový 
rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2015 v celkovém objemu 15 616 090,01Kč,

-   pronájem nebytových prostor – restaurace Ivaně Jarešové, se sídlem Oldřichov v Hájích 225, IČ: 69395756,    

-    smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – nebytové prostory restaurace s Ivanou Jarešovou,

-   dodatek č. 7 pro kalendářní rok 2015 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci, p.o., IČ: 00083194,

-   smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu  
s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené ELIPROM spol.s.r.o. IČ 48264237,

-   podání žádosti zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Oldřichov v Hájích z důvodu přístupnosti na 
pozemky vč. lesů, zprostupnění krajiny a výstavby protipovodňových opatření,

-   povolení uspořádání Závodu v orientačním běhu dne 18.4.2015 v prostoru lesů mezi obcemi Mníšek, Albrechtice  
u Frýdlantu a Oldřichov v Hájích,

-    připojení Obce Oldřichov v Hájích k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ (hlasování: 3 – pro, 2 – proti, 1 – se 
zdržel, usnesení nebylo přijato),

-    členy redakční rady pro vydávání čtvrtletníku Oldřichovské listy ve složení: Ing. Martin Modrý, Ph. D. - ředitel 
STřEVLIK, p.o. LK, Eduard Bílkovský - technik STřEVLIK, p.o. LK, Mgr. Jiřina Vávrová - kronikářka obce a Ing. 
Lenka Kosková Třísková - zastupitelka obce.    

 

ZpRÁVy Z ObcE

VOlné pObíhÁní psů

Na toto téma bylo v našich listech psáno již mnohokrát. Naposledy ve vydání ze dne 21.12.2011. Bohužel, opět se 
začínají objevovat stížnosti na tento nešvar, zejména pak v části obce Pily. Obec Oldřichov v Hájích nemá vydanou 
vyhlášku, která by upravovala chov domácích zvířat, to však neznamená, že se nejen psi, ale jakákoli zvířata mohou 
volně pohybovat bez vlivu svého majitele. To upravuje zákon č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.

Majitelé čtyřnohých miláčků si musí plně uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní  
a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného. Není-li tomu tak, nezbývá než tento přestupek písemně 
ohlásit na obecním úřadě s žádostí o zahájení přestupkového řízení. Dále bude s majitelem naloženo dle platných 
právních předpisů se všemi důsledky.

Realizace odchytu je pro obec finančně poměrně náročná záležitost, stejně tak jako následný odvoz a umístění do 
smluvního útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o mnohatisícový náklad. Další náklady pak 
vznikají denně na stravu takto umístěného psa. Úhrada těchto nákladů však není jediný výdaj majitele. S dalšími výdaji 
pak majitel může počítat po zahájení již zmiňovaného přestupkového řízení.

 UpOZORnění

Poplatky za psy a odpad musí být zaplaceny do 30. 4. 2015.

nOVÝ MinibUs na 72

V pondělí 12. ledna 2015 čekalo ráno na cestující autobusem 
překvapení. Pan řidič Hořák vyměnil velkou Karosu za zbrusu 
nový minibus s čtyřiadvaceti místy k sezení. Školáci namítali, že 
to je spíše dodávka, ale záhy bylo v zadní nízkopodlažní části 
velmi živo. Pokud se nestane nic neočekávaného, minibus nám 
tu zůstane. 

Na tento autobus můžeme nově přestoupit na nádraží v Mníšku, 
a to od vlaků odjíždějících  z Liberce v 12:59, 13:59 a 14:59. Vlaky 
v Oldřichově nestaví, ale zelený minibus nás pohodlně doveze na 
všechny autobusové zastávky v obci. Abychom nemuseli platit dvě 
jízdenky (10 Kč do Mníšku a 24 Kč z Mníšku do Liberce), můžeme 
si na libereckém autobusovém nádraží nebo ve Frýdlantské ulici 
(pod libereckou radnicí) pořídit kartu Opuscard. S kartou se pak 
platí jen 23 Kč. Na kartu lze koupit sedmidenní,  třicetidenní, 
devadesáti denní či roční jízdné. Časové jízdné navíc platí i jako 
pro libereckou MHD. Přeji příjemnou cestu. 

Jaromír Tichý

Jaromír Tichý

Radim Šarapatka
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Z histORiE ObcE

Milí sousedé,
ráda se s Vámi podělím o další střípky z historie naší obce. 
Podařilo se mi získat fotografie Oldřichovské školní kroniky 
od pana Petera Neumanna z německého Bad Mergentheim. 
Jeho praprastrýc Josef Neumann byl vedoucím učitelem 
v oldřichovské škole od roku 1919, do důchodu odešel  
v roce 1936. Pan Peter Neumann mi zaslal také dvě školní 
fotografie z doby, kdy zde jeho praprastrýc učil. Doufám, že 
se nám zápisy podaří rozluštit a že obohatí oldřichovskou 
kroniku.

Další „nové“ fotografie z historie obce mi zaslala paní 
Renate Beck z Mnichova. Její praprababička s rodinou 
na následující fotografii stojí před č. p. 54 „Vereinshalle“ – 
dnešní  restaurací Beseda.

Fotografie je z roku 1912. Prohlédněte si také č. p. 229  
– dnešní poštu. Povšimněte si schodů a výkladní skříně, 
které již dlouho na budově nejsou. V domě zřejmě býval 
i obchod. 

Dále si prohlédněte oldřichovskou náves v roce 1912  
– stála tu kamenná, třímetrová pyramida věnovaná 
válečným obětem z let 1849–1879. 



Na snímku vpravo je budova pošty v roce 1964. 
Poslední „novinkou“ je pak záběr z Pil datovaný 
rokem 1964, na kterém je dobře vidět pila 
Chaloupka. Pokud byste měli o tyto fotografie 
zájem, ozvěte se mi.

Možná jste také zaznamenali, že připravujeme 
knihu vyprávění o Oldřichově, obcházíme 
pamětníky a sbíráme staré fotografie. Máte-li, 
prosím, něco zajímavého z oldřichovské historie, 
podělte se s námi. Nemusí to být ani moc staré 
– zajímají nás například domy, které již nestojí, 
akce, příběhy, zkrátka vše, co se týká Oldřichova.

Děkuji za přečtení a zároveň děkuji všem, kteří  
s námi již na tomto projektu spolupracují. 

4

kOMplEXní pOZEMkOVé ÚpRaVy

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. února 2015 
schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému 
úřadu o provedení tzv. komplexních pozemkových 
úprav (KPÚ) v katastru obce Oldřichov v Hájích. 
Jde o dlouhodobý proces, který by měl přinést 
lepší funkční využití extravilánu obce. Týká se luk 
a polí mezi lesem a zástavbou; úpravy nezahrnují 
pozemky v zástavbě. KPÚ proběhnou jen tehdy, 
když bude žádost obce a vlastníků zemědělské 
půdy v obci přijata Státním pozemkovým úřadem. 
Žadatelů je více, zatím ale není nic jisté. 
Jedním z hlavních témat komplexních pozemkových 
úprav je minimalizace povodňových škod a řešení 
odtokových poměrů daného území. Jde též  
o zásadní témata naší obce, proto zastupitelstvo schválilo podání žádosti o zahájení KPÚ v roce 2015. Vlastníci zemědělské 
půdy budou oslovováni adresným dopisem ze Státního pozemkového úřadu, který je zadavatelem KPÚ. Účast v KPÚ je 
dobrovolná.
Součástí pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Obsahuje opatření ke zpřístupnění pozemků (síť polních 
a lesních cest vč. mostků, propustků atd.), vodohospodářská opatření (např. vodní nádrže, poldry či revitalizace toků), 
protierozní opatření (např. meze, záchytné příkopy) a opatření ke zlepšení životního prostředí (např. biokoridory, výsadba 
zeleně).

Další význam KPÚ pro vlastníky pozemků: 
• vzniká nová digitální katastrální mapa (DKM) v nejvyšší třídě kvality; • možnost scelení, dělení, směn či úpravy 
nevhodných tvarů pozemků; • možnost rozdělení spoluvlastnictví; • zpřístupnění pozemků sítí polních cest, zprostupnění 
krajiny; • nové určení bonity zemědělské půdy; • bezplatné vytyčení pozemků.
Proces pozemkových úprav trvá cca 4 roky. Následně je zahájena výstavba prioritních opatření ze schváleného plánu 
společných zařízení, přičemž je možno využít finanční prostředky z Operačního programu – Program rozvoje venkova. 

Radim Šarapatka, Jan Duda

Na dalším snímku z roku 1964, který mnozí znáte, stojí na místě 
kamenné pyramidy kříž s kamenným podstavcem. Nevíte někdo, 
kam se poděl? Co bylo na té směrovce se šipkou?

Jiřina Vávrová, kronikářka obce
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Milí sousedé,
úvodem nám dovolte, 
abychom se pokorně omluvili 
za nedostatky při našem 
tradičním zvaní na Hasičský 
bál. V letošním roce se 
nám bohužel stalo, že jsme 
nenavštívili úplně všechny 
domy, jak je zvykem, osobně 
některé z vás nepozvali  
a nesetrvali v přátelském 
rozhovoru s těmi, kteří o to 
stáli. Jsme si plně vědomi, 
že takové chyby by se 
neměly stávat a slibujeme, 
že se jich v příštích letech 
vyvarujeme! Pevně doufáme, 
že naši omluvu přijmete  
a nezanevřete na nás!

Kdo někdy nějakou společenskou akci připravoval, pak jistě ví, co mají tito lidé kolem organizace starostí a zařizování. 
Největší odměnou pak pro ně je, když tato vynaložená energie přinese své ovoce a vidí v hojném počtu své sousedy, 
kteří se vesele baví a alespoň na chvíli se oprostí od svých každodenních starostí. A v sobotu 21. února 2015 se nám to, 
myslíme, opravdu povedlo, a to hlavně díky vám, i přes naše zmiňované prohřešky.  Kdo dorazil, tak nám jistě potvrdí, že 
dobrá nálada a celkové veselí se neslo plně zaplněným sálem napříč všemi generacemi. K tanci a poslechu hrála skupina 
J.V.S. Band a jako překvapení bylo vystoupení taneční skupiny Lenky Šebové. Z tomboly, kterou jsme pro vás spolu se 
sponzory připravili, nezůstal kámen na kameni a  věříme, že si každý odnesl domů cenu, která ho potěšila – vždyť mezi 
výherci zavládl i čilý výměnný obchod. A že bylo z čeho vybírat!

Nyní je myslím na místě zmínit i všechny, kteří kromě nás přispěli svými sponzorskými dary či nezištnou prací  
k hladkému průběhu večera a jeho přípravám. Byli to:  AFire Shop – Kvapilová Jindra, Bílkovský Eduard, Česánek 
Antonín, DaG Services – Dědek Ota, Gierlowská Helena, Hromádka Radek, HZS Libereckého kraje, JaJ Hazi – Hazi Josef, 
Motorest Hausmanka – Heindorfer Josef, Pekařství – Kukla Aleš, Martínková Jana, Pila Facek – Facek Jiří, Potraviny 
– Jarešová Ivana, Potraviny – Slezáková Jaromíra, Rádio RCL, Restaurace Sokolovna – Vízner Zdeněk, Novotná Eva,  
Řeznictví – JaF PLUS – Jakubec Vladislav, Fontána Jan, Řeznictví – Klouček Karel, Sedláková Marie,  STŘEVLIK  p.o.  
a taneční skupina Lenky Šebové. 

Kdo má zájem shlédnout pár nepříliš zdařilých fotek ze zdařilého bálu, najde je na http://hasicioldrichovvhajich.rajce.
idnes.cz/Hasicsky_bal_2015 .

Závěrem od nás přijměte pozvání na 30. dubna 2015, kdy opět proběhne tradiční “Pálení čarodejnic“ a kde se opět 
můžete v dobré náladě setkat se svými sousedy. Zdá se vám to za dlouho?
Pak shlédněte přehled kulturních akcí v těchto Oldřichovských listech a vyražte již dřív třeba na Masopustní průvod obcí 
a večerní zábavu, či druhý den na Dětský rej!  

hasiČskÝ bÁl 2015

VítÁní JaRa - tRaDiČní VElikOnOcE VE střEVlikU

První letošní akcí pro veřejnost ve STřEVLIKu 
je nový ekoden Vítání jara, zaměřený na 
velikonoční zvyky našich předků. Jako vždy 
bude připraven bohatý program pro malé i velké 
se zábavnými i naučnými aktivitami. Dozvíme se, 
proč Velikonoce vlastně slavíme a jaká je jejich 
historie. Prožijeme si pašijový týden. Čeká nás 
pletení pomlázek, malování kraslic či jarní osení.

Návštěvníci mohou shlédnout velikonoční 
představení „Pomlázka se čepejří, panímáma 
nevěří“ Folklórního souboru JIZERA z Liberce 
nebo ochutnat jarní jídelníček - mazance či 
nádivku. Akci zpestří velikonoční jarmark 
regionálních výrobců. 

Chcete-li se zapojit do velikonoční výzdoby 
areálu, můžete nám pomoci ozdobit strom 
„vajíčkovník“ - přineste na akci nazdobené 
vajíčko z jakéhokoliv materiálu a budete zařazeni 
do slosování o ceny - bez odměny nikdo neodejde.

Jitka Bílá

Vaši hasiči



6

přEhlED akcí břEZEn - ČERVEn 2015

MasoPust - PRŮVoD MasEK oBCÍ
28. 2. 2015 sobota 9:00 - od Sokolovny
Sraz masek před Sokolovnou v 8:00

MasoPustnÍ Bál
Hraje Každej pes jiná ves
28. 2. 2015 sobota 20:00 - Beseda
 
MašKaRnÍ PRo Děti 
29. 2. 2015 neděle 14:00 - Beseda

PRoMÍtánÍ s autoREM
Film Lovu zdar od Jaroslava Kratochvíla
Dokumentární esej o třech vášnivých lovcích a všem,  
co k lovu patří v dobrém i zlém. 
3. 3. 2015 úterý 19:00 - Beseda

KažDEj PEs jiná VEs
7. 3. 2015 sobota 20:00 - U Kozy
 
DiVaDlo: s tVojÍ DCERou nE (Antonín Procházka)
Zapeklitá situační komedie ochotníků 
z Hrádku nad Nisou. 
19. 3. 2015 čtvrtek 20:00 - Beseda

EKoDEn - VÍtánÍ jaRa - tRaDiČnÍ VEliKonoCE
21. 3. 2015 sobota 9:30 - 15:00 - Ekocentrum

sPoRtBál - HolD CyKlistiCE 
Třetí ročník sportovní veselice, 
hrají Ironish a Vobezdud.
21. 3. 2015 sobota 19:00 - Beseda 

tVoŘiVÉ DoPolEDnE - VEliKonoČnÍ tVoŘEnÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
27. 3. 2015 pátek 9:30 - 11:30 - Ekocentrum

olDŘiCHoVsKÉ VEliKonoČnÍ tRHy
28. 3. 2015 sobota 14:00 - 16:00 - Beseda

aliQuoD - ZnoVu oBjEVEná tajEMstVÍ 
PŘÍBěH staRÉ HuDBy 
Koncert hudební skupiny ALIQUOD, jejichž muzika 
sahá od vrcholného středověku až po rané baroko
3. 4. 2015 pátek 18:00 - 20:00 - Ekocentrum

KažDEj PEs jiná VEs
10. 4. 2015 sobota 20:00 - U Kozy 

tVoŘiVÉ DoPolEDnE - KoŇsKÉ DoPolEDnE
Akce pro děti a jejich rodiče
17. 4. 2015 pátek 9:30 - 11:30 - Ekocentrum

PRoMÍtánÍ Z CEst: HonZa ČEPEK 
Ze střední Asie do pralesa na Sumatru. 
Čerstvé povídání o půlroční cestě. 
17. 4. 2015 pátek - Beseda

FloRBaloVý tuRnaj
Hraje se 2+1 hráč na 2x10 min. 
18. 4. 2015 sobota 10:00 - Sokolovna

DiVaDlo: jaK sE VáM lÍBÍ (W. Shakespeare). 
Slavná komedie hraná postaru jako tehdy v Londýně. 
18. 4. 2015 sobota 18:00 - Beseda

KonCERt: Za tunElEM iV. 
Hrají: Rain, Silent Session a Enoly Gay. 
24. 4. 2015 pátek 19:00 - Beseda

EKoDEn - DEn ZEMě - VÍtánÍ PtaČÍHo ZPěVu
25. 4. 2015 sobota 9:30 - 15:00 - Ekocentrum

ČaRoDějniCE
Soutěže pro děti, tradiční posezení se sousedy 
u zapálené vatry a Každej pes jiná ves 
30. 4. 2015 čtvrtek odpoledne až do noci, 
zapálení ohně ve 20:00 - před OU

tVoŘiVÉ DoPolEDnE - DRátKoVánÍ
Akce pro děti a jejich rodiče
15. 5. 2015 pátek 9:30 - 11:30 - Ekocentrum

WoRKsHoP - BylinKy V KuCHyni 
i V DoMáCÍ lÉKáRně
20. 5. 2015 středa 14:00 - 18:00 - Ekocentrum

DětsKý DEn 
Přijďte si všichni „zablbnout“ s našimi nejmenšími! 
soutěže pro malé i velké, dětské atrakce
31. 5. 2015 neděle 14:00 - před OU

tVoŘiVÉ DoPolEDnE - MaloVánÍ na sKlo
Akce pro děti a jejich rodiče
5. 6. 2015 pátek 9:30 - 11:30 - Ekocentrum

EKoDEn - KRajsKý DEn VČEly 
- VČEla PoD luPou
6. 6. 2015 sobota 9:30 - 15:00 - Ekocentrum

EXKuRZE - jiZERsKoHoRsKá RašEliniště
9. 6. 2015 úterý 13:30 - 17:30 - Ekocentrum

Pořádáte zajímavou akci v Oldřichově a blízkém okolí? 
Chybí v kalendáři a má tam být? 

Chcete ji zapsat do příštího vydání? Pošlete informace 
na mail: listy@oldrichov.cz.

Milí sousedé,

zastupitelstvo Oldřichova v Hájích dne 9. února 2015 
jmenovalo redakční radu Oldřichovských listů ve slože-
ní: Martin Modrý, Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová a Lenka 
Kosková Třísková. Naším úkolem je vydávat zpravodaj 
čtyřikrát do roka, informovat o dění v obci, kontrolovat 
pravopis a pravidelně přinášet přehled akcí konaných  
v Oldřichově. 

Do časopisu může přispívat každý. Těšíme se, že oživíte 
časopis svými články, kresbami, fotografiemi, básněmi 
či povídkami. Příspěvky zasílejte, prosím, na e-mailovou 
adresu: listy@oldrichov.cz. Fotografie nevkládejte do 
textu, ale zasílejte zvlášť. Děkujeme. 

uzávěrky nejbližších čísel jsou: 15. května 2015,  
15. srpna 2015, 15. listopadu 2015 a 15. února 2016.

Za redakční radu: Jiřina Vávrová

OlDřichOVskÝ ZpRaVODaJ 
MÁ nOVOU REDakČní RaDU


